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Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd

Formand: Jess Friis, Gyrstinge Bygade 5-7 (red.) 24 63 59 35
Næstformand: Jonas Grønskov, Gyrstinge Bygade 1 53 31 40 73
Sekretær: Birgitte Niemann, Bakkegårdsvej 1, Fjen. (red.) 57 80 80 58
Kasserer: Arne Aagesen, Harpeager 7, Fjen. 52 28 97 29

Bjarne Krog, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Steen Mortensen, Gyrstingevej 41 31 95 06 93
Bodil Krag-Andersen, Gyrstinge Bygade 55 57 84 53 80
Mette Eck, Blødebjergvej 2 61 68 91 84
Elisabeth Skogstad, Gyrstinge Præstemark 33 25 12 25 32
Térès Peyrelier, Gyrstingevej 103

Gyrstinge/Ørslevvester Menighedsråd
Formand: Else Hansen, Gyrstinge Præstemark 41, 57 84 52 12
Næstformand: Kirsten Forsingdal, Ørnekildevej 22, Fjen. 57 80 94 57
Kasserer: Heidi Larsen, Bakkegårdsvej 52 57 84 40 46
Kontaktperson: Leif Larsen, Gyrstinge Præstemark 35 22 18 85 05

Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 57 80 93 25
Sognepræst Lisbeth Lundbech, Bringstrup Præstegård 57 61 30 10
Organist: Jacob Juul Keller, Lundemosen 61, Greve 26 65 97 26
Provst Lars Poulsen, Kirkevænget 2c, Sorø 5783 05 34
Andet:
Graver : Kirsten Kristensen 2243 64 62
Kirkeværge: Kurt Jensen, Bakkegårdsvej 3, Fjen. 5780 93 25

Bøgebladet udgives af Gyrstinge/Ørslevvester Lokalråd og Menighedsrådet
for Gyrstinge Sogn. Bladet omdeles gratis til samtlige husstande i Gyrstinge
og Ørslevvester.
Ansvarshavende redaktør: Jess Friis
Redaktion: Lokalrådet og Menighedsrådet (red.)
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere eller afvise indlæg.
Lay-out: Birgitte Niemann
Tryk: Lemann grafisk, Stenlille
Annoncer: Henvendelse til Arne Aagesen, 35 85 77 79
Oplag: 410. Se tidligere numre på www.gyrstinge.dk
Ved manglende levering - kontakt redaktionen (red.).

Næste blad udkommer apr. 2018 - deadline 21. marts
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Lokalrådet skriver
Lokalrådet er igen trukket i arbejdstøjet her efter nytåret. Det betyder, at vi
allerede på vores første møde i januar brugte tiden på at sikre os, et godt og
fyldigt høringssvar angående Trafikhandlingsplan 2017, så det kunne blive afsendt
til Ringsted Kommune inden fristen den 12. januar 2018. Derudover har vi
arbejdet intenst med Helhedsplanen for vores område, hvilket betyder at der
meget snart kommer en ny revideret udgave ud. Den reviderede Helhedsplan
bliver offentliggjort på hjemmesiden, og vil dermed danne grundlag for hvilke
projekter der kan søges midler til via Helhedsplanpuljen.

Af sociale arrangementer har vi nu evalueret på både Juletræstændingen og
fællesspisningen lige før jul. Og vi kan glædeligt konstatere, at rigtigt mange
dukker op til arrangementerne, og det gør det endnu sjovere at være med til at
arrangere disse tiltag, når det kan være med til at binde os sammen som et
aktivt sogn, med en masse fællesskab. Har man lyst til at give en ekstra hånd
ved enkelte arrangementer, er det altid velkomment. I skrivende stund kan vi
godt bruge lidt ekstra hjælp til vores fastelavnsarrangemnet. Henvendelse kan
ske til en fra Lokalrådet - på forhånd tak.

Vi har også sammen med Menighedsrådet brugt en del tid på at få nedskrevet
vores eksisterende samarbejdsaftaler, så også fremtidige medlemmer i begge
råd, kender og kan gøre brug af dem, til stor gavn for alle. Jeg synes det er
meget glædeligt, og er sikker på, det er startskudet for, at alle vores lokale
foreninger og råd kan blive endnu bedre til at skabe gode oplevelser for os alle.
I samme ånd tænker jeg derfor, at det kunne være fantastisk, hvis hver eneste
lokale forening ville stille med en repræsentant til vores Beboermøde (Lokalrådets
generalforsamling) i marts, og fortælle i 4-5 minutter om netop deres forening
eller råd. Der er nemlig så mange aktive folk her i sognet, og det kan derfor
være svært at vide helt, hvad der foregår i de forskellige foreninger - derfor
dette initiativ, så alle der er interesseret kan blive oplyst om alt på EN aften:-)
Der kommer selvfølgeligt separat invitation til alle foreningerne, men sæt allerede
nu kryds i kalenderen den 15. marts 2018 kl. 19.30.

nd
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Lokalrådet skriver - fortsat

 Forsidefoto
Krydset Bakkegårdsvej, Gyrstingevej og Gyrstinge bygade, 1961.

Den store lokale aktivitet kommer også til udtryk i nærværende organ, som i
dette første nummer i 2018 (og 14. årgang!) er så fyldt med oplysning og
information, at bladet er udvidet med fire sider! Fantastisk.

Det er nemlig sæson for generalforsamlinger, og jeg vil især opfordre nytilflyttere
til at deltage - det betyder ikke at man skal vælges ind i en forening, men det
kan give en god indsigt i dit nye lokalsamfund, og måske give anledning til nye
input og vinkler, der ikke tidligere har været på banen. Så gå trygt afsted - der
er som regel altid kage og kaffe! ;o)

Sidst men ikke mindst vil jeg minde om, at alle lokalrådsmøder er åbne møder,
så du er altid velkommen (vi vil dog gerne vide om du kommer af hensyn til
kage og kaffe). Næste møde er den 6. februar 2018 kl. 19.30 i Gyrstinge
præstegård, og vi plejer at være færdige kl. 22.00.

De bedste hilsner
Jess Friis
Formand
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Slå katten af tønden i Gyrstinge

Søndag den 11. februar
i Kildeskolens gymnastiksal

Arrangementet indledes med fastelavnsgudstjeneste i
Gyrstinge kirke kl. 14.00

Der er kakao og boller til alle.
Der er to børnetønder og en voksentønde, og præmie til de

flotteste udklædninger.

Der er ingen tilmelding, så bare mød op.

Lokalrådet og Menighedsrådet
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 Landsbyhuset skriver
Landsbyhusets brugere ønskes godt nytår. Ønsket gælder selvfølgelig også de
af Bøgebladets læsere, der ikke bruger huset, for så er der en lejlighed til at
minde alle om, at der er masser af muligheder for, at starte nye aktiviteter i
vores fælleshus. Man kan jo altid tilmelde sig eksisterende tilbud, hvad enten
det gælder idrætsforeningens hold, indkvartering af overnattende gæster, fitness
eller afholdelse af en fest. Men: Det kunne jo også være, at du, der læser dette,
havde ideer til at starte nye aktiviteter. Hvad med et hold i dans? Eller floorball?
Det kunne også være musik- eller foredragsarrangementer eller.... Ja, kun
fantasien sætter grænser.

Vi i bestyrelsen bruger desværre en hel del tid på problemer, som de daglige
brugere ikke ved noget om. Selv om vi synes, alle skal vide besked, er det ikke
altid sådan, at vi i bestyrelsen ved besked. Et meget surt eksempel er anlæg af
BOLDBANEN. Vi troede, at efter afslutningen af retssagen kunne kommunen
gå i gang med arbejdet. Det har nemlig ikke opsættende virkning på arbejdet,
at kommunen og lodsejeren ikke er enige om den pris, der skal betales i
erstatning. MEN: Lodsejeren kan stille krav om, at kommunen køber hele
trekant-grunden, fordi den mister dyrkningsværdi, når det eksproprierede areal
skilles fra. Om det sker, ved vi ikke, og da vi heller ikke kender prisen for
erstatningen, kan det ende med, at selve jordkøbet bliver så dyrt, at der på
nuværende tidspunkt ikke er penge til anlæg af boldbanen.

Ang. ADGANGSVEJEN FRA BONDEBJERGVEJ: Det ser ud til, at der godt
kan findes en løsning på selve jordarealet til vejen, fordi ejeren af vandværkets
nabogrund mod vest er åben over for en løsning. Der er bare ikke penge på
hverken kommunens eller Landsbyhuset budget til anlæg af en vej, Her kan
afgørelsen på sagen om boldbanen/trekant-grunden også spille ind. Afgørelsen
af  den sag ligger i overtaksations-kommisionen, og de har efter sigende meget
lang ekspeditionstid. Vi har hørt, at en afgørelse der kan tage over et år.

Ang. TAGPROBLEMET: Indtil videre arbejder vi efter en midlertidig plan. Det
betyder, at taget vil blive gået efter og evt. huller lappet hvert kvartal, for at vi
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 Landsbyhuset skriver - fortsat
kan følge udviklingen. Vi får også foretaget en undersøgelse af, om der er sket
nogle varige skader. De løbende undersøgelser skal vise, om – og i så fald
hvornår - der også skal mere grundlæggende reparationer af taget.

Den gode nyhed er – som altid – at vi har et fantastisk fælleshus, der giver os
masser af aktivitetsmuligheder. Udnyt det endelig, så meget du kan.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

 Kildeskolen skriver

Krybbespil i kirken, 22.12.

Fra skolens fællessamling, hver mandag
morgen

Bedsteforældredag i skolen - ny tradition
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 Kildeskolen skriver - fortsat
På Kildeskolen går vi en travl og spændende tid i møde. Vi arbejder hen imod
vores forårsmusical „Skatteøen“, som opføres den 22. marts. Mange af vores
elever har valgt Musical som valgfag, og børnene er dybt engageret i den
forestående forestilling.
Vi glæder os til at se forældre og øvrige familiemedlemmer til premieren, der
også indeholder fællesspisning og forskellige konkurrencer. Skulle andre være
interesseret i at overvære forestillingen, så vil det glæde os.

Åben Skole – i samarbejde med lokale foreninger og andre
I december og januar har vi haft et spændende samarbejde med idrætsforeningen
og DGI. Både badminton og basketball er blevet præsenteret med instruktører.
Det har været meget givende og eleverne i 4. klasse er også blevet tilbudt at
prøve at spille badminton i foreningen.

I dette skoleår har Menighedsrådet understøttet en udflugt med et kirkeligt
kulturelt aspekt for hele skolen. Menighedsrådet har tilbudt at en årlig udflugt
kan blive en tradition, sammen med traditionen for samlinger i kirken ved særlige
lejligheder, bl.a. den årlige juleafslutning.

Som noget nyt har vi indledt samarbejde med Ringsted Computer Club House.
Vi kan nu tilbyde vores elever i 4.-6. klasse at fordybe sig i og eksperimentere
med Animation. De lærer bl.a., hvordan de selv kan producere tegnefilm.
„AniLab“ bliver et af vores tilbud i „Fag på Tværs“ (valgfag), for de ældste
elever.

MARKEDSDAG og ÅBEN SKOLE TORSDAG DEN 31. MAJ kl. 15-
20.
Skolen indbyder børnenes familier, lokalområdet og andre interesserede til at
besøge skolen og deltage i vores store markedsdag den 31. maj. Her „slår vi
dørene op“ til en markedsdag med loppemarked, hjemmelavede produkter og
smagsprøver samt en masse aktiviteter. SÆT X i kalenderen – der kommer
nærmere informationer – men kom meget gerne forbi og oplev det hele selv.
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 Kildeskolen skriver - fortsat
Kommende BH-klasse august 2018.
Mens dette nummer af Bøgebladet redigeres, er vi ved at indskrive vores nye
elever til kommende børnehaveklasse.
Efter vinterferien inviteres vores kommende små elever til bh.klassen til at besøge
skolen/SFOén ca. en gang om ugen frem til 1. maj. Vi kalder de kommende
bh.klasseelever for „Spirer“. 1. maj indskrives børnene i SFOén i et særligt
tilrettelagt „Spireforløb“. Vi gør meget for at skabe en god og tryg overgang
mellem børnehaven og skolen. Dette sker i et tæt samarbejde med børnenes
børnehaver.

SFO
Tirsdag d. 6. februar har vi „aftenåbent“ fra 17.00-20.00 i SFO 2. Vi skal en
tur i svømmehallen
Vi fejrer fastelavn i SFO og Børnehave den 8. og 9. februar, med tøndeslag og
forskellige lege.

Elevtilgang på skolen
I januar har vi sagt velkommen til 6 nye børn. En er startet i børnehaven, og fem
børn på forskellige klassetrin. Vi er rigtig glade for, at vores elevtal er begyndt
at stige, og at vi får lov til at give endnu flere børn en god skoledag i trygge og
spændende rammer med høj faglig standard.

Sker i nærmeste fremtid:
31. januar Møde i Skolebestyrelsen
6. februar Aftenåbent i SFO2
8.-9. februar Fastelavn med tøndeslagning i Børnehave, Skole/SFO
20. februar 4. klasse til koncert med Sigurd Barrett
14. marts Skolebestyrelsens møde med lokale foreninger
22. marts Forårskoncert med fælles spisning
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 Tirsdagsklubben skriver

Tirsdagsklubben er i skrivende stund stadig i arbejdstøjet for at planlægge
aktiviteter for kommende sæson, udflugter, fester m.m. 
Følgende datoer er fastlagt: kortspil, 6. og 20. februar, 6. og 20. marts.

Den 13. februar er der besøg af Ena og Arne Hansen, Holbæk. Vi skal høre
om deres arbejde i Frelsens Hær.  Foredraget bliver ledsaget af sang og musik.  

Den 27. februar er der foredrag med Hanne Jørgensen, Dianalund. Hanne har
to gange været med Team Rynkeby på cykletur til Paris og er så heldig at være
på holdet for 3. gang i 2018. Vi skal høre historien bag Team Rynkeby,
forberedelser, strabadser, venskab og masser af gode oplevelser (både før og
efter turen). 
 
Den 13. marts er der Sæsonafslutning med lidt godt for både krop og sjæl.

Årets store udflugt er fastsat til at løbe af stabelen den 12. juni. Og turen går til 
???

Årets   mini- udflugt  er den 18. september og går til „Den Alternative Planteskole„
/ Silkegrønt i Sorø.

Velkommen i Tirsdagsklubben, Gyrstinge Præstegård, kl. 14-17.
Hilde Andersen 
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Beboermøde i Gyrstinge
præstegård

Torsdag den 15. marts kl. 19.30
Afholdes det årlige beboermøde med følgende

dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Redegørelse vedr. rådets arbejde og økonomi i det
forløbne år
3. Oplæg vedr. fremtidigt arbejde og finansieringen af dette
4. Indkomne forslag og evt. diskussion
5. Valg af rådsmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Eventuelt

Forslag skal være Lokalrådet i hænde senest den 14. februar
2018.

Alle, der bor fast i området, er velkomne til at møde op og
være med til at bestemme, hvad vi skal lave det næste år, så
her en glimrende mulighed for at få indflydelse i dit
nærområde.

Vi byder på en kop kaffe med brød.

Lokalrådet



12

 GØLF skriver

Ordinær generalforsamling i
Gyrstinge-Ørslevvester Lokalhistoriske Forening

onsdag den 21. februar 2018 kl. 19:30 i
Præstegården

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren gennemgår forrige års regnskab samt evt. budget

for dette år.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
7. Valg af 1 revisor.
8. Valg af 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

Alle medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.
Øvrige kan tilmelde sig på generalforsamlingen og derved opnå de samme

rettigheder.

Da foreningens økonomi er meget begrænset, vil der være kaffe og kage
mod en rimelig betaling.



13Bøgebladet februar 2018

Gyrstinge kirke 
februar - marts 2018 

Fastelavns søndag (d. 11. februar) fejrer vi fastelavn I Gyrstinge kirke kl. 14.00
med en familiegudstjeneste, hvor såvel børnekoret som kirkedukken Anton
medvirker.
Vi glæder os til at se børn og voksne i alle aldre og gerne udklædt.
Bagefter skal vi over på skolen og slå katten af tønden. Her bydes der på en
fastelavnsbolle og lidt at drikke.
Arrangementet er blevet til i et samarbejde mellem kirke og Lokalråd og vi
glæder os til at sige goddag til såvel store som små kl. 14.00 i Gyrstinge kirke.

Lisbeth Lundbech

Fastelavnsgudstjeneste i Gyrstinge
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Nyt fra menighedsrådet

Som beskrevet i sidste nummer af Bøgebladet, er vi i menighedsrådet ved at se
på forholdene i og omkring præstegården og præstegårdshaven.
Vi er begyndt med at efterse nogle af træerne, hvoraf nogle også er rigtig gamle.
Vi har fået konstateret en syg kastanje i kanten af haven, og den bliver selvfølgelig
fældet.
Den flotte gamle rødbøg, håbede vi på, kunne reddes ved en kroneopbinding
og på den måde klare nogle flere år, uden at man skulle frygte at færdes under
den med risiko for at få en gren i hovedet. MEN – nu har det desværre ved
nærmere eftersyn vist sig, at den ikke står til at redde. Den er meget rådden i
midten. Derfor giver det ikke mening at få den kroneopbundet, og derfor er det
besluttet at fælde den sammen med kastanjen. HULK  HULK
Ja, Præstegårdshaven vil ændre karakter, når synet af det flotte træ ikke længere
kan nydes, men som et lille plaster på såret har vi heldigvis fået plantet en
rødeg, som med tiden vil kunne tage over.
I menighedsrådet vil vi i den kommende tid arbejde videre med en renovering
af præstegård og have.

Menighedsrådet

Kom til sangaften i Gyrstinge torsdag d. 1. marts kl 19.00
Det er årets officielle første forårsdag, og derfor kan vi sige farvel til vinteren
med vintersange og velkommen til foråret med dejlige forårssange.
Organist Jacob Keller har lovet at fortælle om og spille til sangene og
menighedsrådet er vært med kaffe og kage.
Så en opfordring: Tag naboen med til en glad aften, hvor „enhver synger med sit
næb“, og hvor det vigtigste er fællesskabet, og kan man lære en ny sang er det
ikke så tosset.
Vel mødt

Venlig hilsen
 Menighedsrådet

Sangaften
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Minikonfirmander i uge 7

Kære børn mellem 9-11 år.
Så udbyder vi igen minikonfirmandundervisning – denne gang i Bringstrup, men
„undervisningen“ er for ALLE. Befolkningsunderlaget er blot ikke stort nok til
at udbyde det i alle vore 3 sogne. Menighedsrådene sørger for transport, så
bor du i Gyrstinge - vil du i taxa – på menighedsrådenes regning – blive
transporteret under voksenledsagelse – fra og til Gyrstinge kirke hver dag.
Erfaringen viser, at det er bedst at afvikle „undervisningen“ over 2 hele dage –
det passer bedst ind i forældrenes arbejdsdag. Vi forestiller os onsdag d. 14.
og torsdag d. 15. februar i Bringstrup menighedshus, kirke og tilhørende skov.
Det er rigtig sjovt „at gå til minikonfirmand“ – leg, læring, kirke, sjov og pjank
– inde og ude. Vi sørger i øvrigt også for bespisning i hele forløbet.
Nærmere information vil tilgå skolerne, men går du ikke på nogle af vore 2
skoler, er du også velkommen.
Tilmelding senest fredag d. 9. februar til:
Sognepræst Lisbeth Lundbech, LLU@KM.DK – tlf. 57613010 eller
Minikonfirmandlærer Gitte Stolberg, Gitte.stolberg@gmail.com – tlf. 61118360

Lisbeth Lunbech

Konstitutioner

Menighedsrådene har på deres møder i november 2017 konstitueret sig således
for kirkeåret 2018:

Bringstrup-Sigersted menighedsråd
Formand: NN (se omstående mindeord)
Næstformand: Gitte Stolberg

Gyrstinge menighedsråd
Formand: Else Hansen
Næstformand: Kirsten Forsingdal
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Mindeord

Mindeord over Ole Gert Toftebjerg Andersen
På årets første dag afgik Ole Gert Toftebjerg Andersen ved døden efter en
kortere sygdomsperiode.
Ole døde af kræft i bugspytkirtelen og såvel Ole som hans familie og bekendte
var klar over, at hans sygdom desværre var uhelbredelig. En smertelig viden,
som vi var magtesløse overfor. Ole selv virkede ret afklaret og nøgtern overfor
sin prognose og gjorde lige til det sidste en stor indsats for at tilrettelægge livet
for hustruen Dorit, børn og børnebørn på den bedst tænkelige måde uden ham.
Familen var det allervigtigste for Ole, men han var også arbejdsom og aktiv i
mange andre sammenhænge.
Han har gennem årene været med i adskillige bestyrelser, som f.eks.
Landboforeningen, Mejeriforeningen og Menighedsrådet. Han var
menighedsrådsformand i Bringstrup-Sigersted menighedsråd. Altid var han åben
og hjælpsom overfor mennesker, han mødte på sin vej.
Ole var dybt rodfæstet i Sigersted. 40 år blev det til på gården på Sigerstedvej,
som Ole og Dorit købte, da de blev gift. De senere år virkede han dog som
jord- og betonarbejder efter at have solgt køerne, hvilket han var glad for, da
det betød, at han kom langt mere ud blandt mennesker.  Det passede Ole godt.
Dorit og Ole blev dog boende på gården i Sigersted.
Vore tanker gå i denne tid til Dorit, børn og børnebørn. Især går vore tanker til
Dorit, som står foran større forandringer i sit liv.
Ole Andersen blev bisat  fredag d. 5.1.2018 kl. 11.00 fra Sigersted Kirke.
Æret være Ole Gert Toftebjerg Andersens minde.

Lisbeth Lundbech

Konfirmationer 2019

Sigersted: 5. maj
Gyrstinge 17. maj (St. Bededag)
Bringstrup 30. maj (Kr. Himmelfartsdag)
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29. marts kl. 17.30 i Bringstrup Kirke
Skærtorsdagsfejringen går på skift mellem vore 3 kirker; i år foregår den så i
Bringstrup kirke.
Kl. 17.30 vil vi spise et lettere måltid sammen, som menighedsrådet vil arrangere.
Der vil ikke være tale om et stort måltid, men dog et mættende måltid.  Det er
gratis at deltage i dette måltid, som finder sted  inde i kirken.
kl. 19.00 vil vi så fejre vores traditionelle Skærtorsdagsgudstjeneste, hvor vi i
sang, tale og musik vil høre om Jesu sidste måltid med disciplene – det måltid,
hvor han indstiftede nadveren!
Der hviler sin helt egen stemning over skærtorsdagsgudstjenesten, fordi der er
tale om en aften gudstjeneste.

Lisbeth Lundbech

Skærtorsdag med spisning

Gratis påskeæg

Gratis påskeæg ved gudstjeneste hver påskedag
Efter aftale med konfirmanderne vil der være gratis påskeæg til alle, der deltager
i en gudstjeneste hver dag påsken igennem i en af mine 3 kirker. Det drejer sig
om følgende dage: Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag og 2. påskedag. Det
er naturligvis nok at gå til gudstjeneste blot en gang hver påskedag. Fire
gudstjenester udløser derfor et påskeæg.  Et godt tilbud, der gælder alle – også
selv om man ikke er konfirmand.

Lisbeth Lundbech

Turen i år er en „rigtig“ udflugt med både køre- og sejltur  og bliver „rigtig“ lang
- for den går til Samsø, men vi tror, det bliver en „rigtig“ dejlig og spændende
tur. Det bliver en bustur nærmest øen rundt med stop undervejs, men da Nordøen
er den specielle del af Samsø, vægtes det selvfølgelig at bruge mest tid på at se
den del af øen.
Afgang fra Gyrstinge bliver allerede kl. 7.20 og forventet hjemkomst  ca. kl. 18
Pris incl. forplejning er 150 kr. Se mere om turen i aprilnummeret af Bøgebladet.

Venlig hilsen Bringstrup Sigersted og Gyrstinge Menighedsråd

Udflugt for efterlønnere og pensionister 8. maj 2018
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Efter at have  budt 2018 velkommen med en nytårskur, er det nu blevet „hverdag“
igen, og der indbydes til spiseaften

Onsdag d. 7. februar kl. 18.00 i Gyrstinge Præstegård.
Man kan næsten sammenligne aftenen lidt med den populære - 90 års
fødselsdagen,  som sendes nytårsaften hvor Miss Sofie siger til James: „Ligesom
sidste år – og som hvert år“, for også her fortsætter vi nogenlunde, som vi
plejer, og det er nu tredje sæson, vi tager fat på.
- Alle enlige er velkomne - også selv om man bor udensogns.
- Man skiftes til at bestemme menuen, lave maden og stå for aftenens
arrangement, hvor der altid er 3 „kokke,“ som hjælpes ad med aftenens måltid.
Man må nemlig bidrage med det, man nu kan, og der aftales fra gang til gang,
hvem der er klar til næste gang.
- Der er pt. klubaften en gang om måneden – normalt  den 1. onsdag
- Det koster 50 kr. at spise med.
- Tilmelding sker til Kirsten Forsingdal 57809457 / 26174503 sen. mandag d.
5. februar-  såfremt du ikke tilmeldte dig sidste gang.
Har du det også sådan, at mad, som nydes i selskab med andre, ligesom smager
bedre, så er du velkommen i spiseklubben, ja, vi synes du skulle prøve at komme.
Venlig hilsen Lokalrådet og Menighedsrådet, Gyrstinge og Ørslevvester

Spiseklub for enlige i Gyrstinge og Ørslevvester

Er du glad for at synge og har du lyst til at synge sammen med andre, så er
kirkekoret måske noget for dig. Vi synger til højtiderne f.eks. ved juletid og
påske, og en søndag hver måned, sammen med kirkesangeren og organisten.
Du vil lære at synge og lærer også en masse om noder, rytmer og forskellige
former for musik. Vi synger både de gode gamle salmer, men også lidt mere
moderne „rytmiske“ salmer, som vi alle bruger i kirkerne.
Børnekoret øver hver torsdag kl.15.00 -17.00, med pause, i Gyrstinge og
Bringstrup Kirker på skift.
Ved interesse for et voksenkor finder vi et passende tidspunkt efter arbejdstid.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage. Vil du vide mere er du velkommen
til at kontakte organist Jacob Juul Keller på telefon: 2665 9726 eller 4361
2306, du er også velkomme til at skrive en mail på: jacob.keller@youseepost.dk

Børnekoret i Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge
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Gudstjenesteliste Gyrstinge-Bringstrup-Sigersted

Sognepræst Lisbeth Lundbech
Egerupvej 11, 4100 Ringsted
tlf. 57 61 30 10
llu@km.dk eller gyrstinge.sogn@km.dk

Træffes bedst:
tirsdag og torsdag kl. 17.00-18.00
onsdag og fredag kl. 8.00-9.00
lørdag: efter aftale
mandag: fridag

Graver: Kirsten Kristensen
tlf.: 22 43 64 62
Mandag: fridag

Diakon: Gitte Stolberg
Tyvelsesvej 98
4171 Glumsø
Tlf. 61 11 83 60
Træffes bedst tirsdag og onsdag
aften.

Kirkelig vejviser

Februar 2018
04. februar – Seksagesima: Haraldsted 9 – Bringstrup 10.30
11. februar – Fastelavn: Sigersted 9 – Gyrstinge 14 (familiegudst.)
18. februar – 1. s. i fasten: Vetterslev 9 – Gyrstinge 10.30
25. februar – 2. s. i fasten: Bringstrup 9 – Sigersted 10.30

Marts 2018
04. marts -  3. s. i fasten: Sigersted 9 – Bringstrup 10.30
11. marts – Midfaste: Gyrstinge 9 (Conni Gosmer Schmidt)
18. marts – Mariæ bebudelses dag: Sigersted 9 (Conni Gosmer Schmidt)
25. marts – Palmesøndag: Bringstrup 9 – Gyrstinge 10.30
29. marts – Skærtorsdag: Bringstrup 19.00 (m. forudgående spisning 17.30)
30. marts – Langfredag: Gyrstinge 9 – Sigersted 10.30

April 2018
01. april – Påskedag: Sigersted 9 – Gyrstinge 10.30
02. april – Anden påskedag: Bringstrup 10.30

Alle gudstjenester er ved Lisbeth Lundbech, med mindre andet er angivet.

OBS! der tages forbehold for ændringer.
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Generalforsamling
Gyrstinge Vandværk afholder ordinær
generalforsamling tirsdag d. 6. marts

kl. 19.30 i Landsbyhuset

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af reg. revisor
8. Eventuelt

Evt. indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Gyrstinge Vandværk

Kalkknuser installeret på Gyrstinge Vandværk.
Vi har lige efter jul installeret en AMTech Aqua Miljø Kalkknuser på vores
vandværk. Vi har fra producenten fået denne beskrivelse af anlægget og de
effekter vi vil opleve som brugere:
Anlægget består af impulsklodser der er monteret udvendig på udgangsrøret
fra Vandværket og som er tilsluttet en computer som styrer impulserne. Dette
betyder, at det vand vi får ud af hanerne har ændret karakter og er blevet
„blødt“ vand (det indeholder dog samme mængde kalk som tidligere men den
udfældes ikke og sætter sig dermed ikke på de overfalder som vandet kommer

 Gyrstinge vandværk skriver
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i berøring med).
Vi har nu fået „blødt“ vand, hvilket betyder, at du kan mindske brugen af kemi-
kalier til rengøring, fordi kalken ikke sætter sig som før. Du kan nu reducere alt,
hvad De tilsætter vandet med ca. 1/3 del. Brug af kemikalier (minus kalk mm.)
bør ikke være nødvendigt mere og du skal huske at reducere opvaskemiddel,
halvere opvasketabs, bruge mindre shampoo og håndsæbe.
Du får en blødere hud da vandet ikke er aggressivt mere og har du tendens til
udslæt kan dette forsvinde - respektiv reduceres.
Et par gode råd fra producenten:
- Du skal bruge færre kaffebønner.
- Du skal lade så meget vand stå i vandkedlen, at spiralen er dækket.
- Du vil opleve, at når du har pudset vinduer i bund med det behandlede vand,
sætter der sig ikke noget på glasset.
- Hvis du har afsyret det lille gitter, der sidder på vandhanen (palatoren), skal
den udskiftes, hvorefter den ikke kalker til.
Det er muligt at besvare spørgeskema om effekterne ved at besvare spørge-
skema her i Bøgebladet eller på Vandværkets facebook side https://
www.facebook.com/gyrstingevandvaerk/. Vi håber I vil bruge et øjeblik på at
besvare spørgeskemaet så vi kan se om I oplever/bemærker at vi har fået
„blødt“ vand. Læs mere her: http://www.kalkknuser.dk

AMTech Aqua Miljø Kalkknuser test.
Gyrstinge Vandværk ønsker at teste om I som forbrugere oplever færre kalk-
gener og nogle af de forbedringer som producenten har beskrevet. Får du leve-
ret vand fra Gyrstinge Vandværk kan du ved at besvare alle spørgsmål og
indtaste navn og adresse deltage i lodtrækningen om 2 flasker rødvin.

Udfyld spørgeskemaet på næste side, klip den ud og aflever siden i postkassen
på Vandværket, Bondebjergvej 10, Gyrstinge.
Senest den 15. februar 2018.

 Gyrstinge vandværk skriver - fortsat
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1. Skriv navn, adresse og e-mail
Navn: _________________________________
Adresse: _______________________________
E-mail:_________________________________

2. Vandet fra vandhanen er blødere end normalt (sæt kryds)
Ja __ Nej __

3. Reduceret brug af Vaskepulver
Ja __ Nej __

4. Kaffemaskine og/eller vandkedel kalker ikke så ofte til som før
Ja __ Nej __

5. Det lille gitter, der sidder på vandhanen (palatoren) kalker ikke ofte til
Ja __ Nej __

6. Jeg bruger mindre shampoo
Ja __ Nej __

7. Mit hår er blevet blødere og nemmere at rede ud
Ja __ Nej __

8. Jeg bruger mindre håndsæbe
Ja __ Nej __

9. Mit udslæt/eksem er forsvundet/reduceret
Ja __ Nej __
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Er du kommet godt ind i det nye år? - gør 2018 endnu bedre med et
medlemskab i KILDEN TIL FITNESS!

NYHED:
Yoga event lørdag d. 10. Februar 2018 kl. 9.45 - 11.30 i Landsbyhuset.
Kilden til Fitness byder velkommen til yoga.
Der er KUN 15 pladser, så tilmeld dig nu på SMS (4116 1984) til Lone
Prisen er 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for IKKE medlemmer, betal med
MobilePay på nr.25626. Er der problemer med betaling, kan du sende en SMS
til Lone og hun vil hjælpe dig videre.
Tilmeldingsfrist senest den 9/2-2018!
OBS. Medbring gerne et tæppe. Læs mere på www.kildentilfitness.dk

Vores Fitnesscenter bliver holdt i gang af vores aktive medlemmer og engage-
rede instruktører. Sammen sørger vi for, at centret kan vedblive og fungere i
lokalsamfundet og det er vi meget stolte over og taknemmelige for!
Alle hold er i fuld gang så hold øje med vores hjemmeside
www.kildentilfitness.dk - eller mød os på facebook.
Her kan du bl.a. melde dig ind og læse om de forskellige hold.

KONTAKT
Ønsker du at se vores faciliteter og få en gratis prøvetime, så send en mail til os
på kilden@tilfitness.dk 
Du kan også møde op i centret torsdage kl. 17 - 18, hvor der er en instruktør
til at hjælpe.
Vi bestræber os på at besvare alle henvendelser hurtigst muligt, men da vi alle
arbejder frivilligt, kan der forekomme ventetid.
Du er også altid velkommen til at skrive til os med gode ideer og ønsker til
fitness centret.
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Kilden til Fitness!
På vegne af bestyrelsen og instruktørerne.

Karin Kjærgaard Christensen

 Kilden til fitness skriver
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  Byg og boskriver
Købmandsbutikken er solgt
Nu er købmandsbutikken – den gamle Brugs – solgt. Bygningerne overgik pr.
15.1.2018 til byggefirmaet Totalejendomme fra Benløse, og det er meningen,
at der skal indrettes boliger i de gamle butikslokaler. En epoke med detailhandel
i Gyrstinge er slut, og forhåbentlig begynder en ny og spændende.
Salget er afslutningen på en udvikling, der startede i 1883, hvor man oprettede
„Forbrugsforeningen for Gyrstinge By og Omegn“ (i daglig tale blot kaldet
„Brugsen“). Forretningen lå dengang på den anden side af Gyrstinge Bygade,
der hvor det gamle forsamlingshus ligger. Først i 1939 flyttede man til de
nuværende bygninger på den anden side af Bygaden, men gennem årene har
der været en del ombygninger og udvidelser.
Bygningerne ejedes af foreningen Byg og Bo i Gyrstinge og Ørslevvester, indtil
den 15 januar 2018. Byg og Bo er en forening af beboere i Gyrstinge og
Ørslevvester lokalområde. Foreningens formål er at forestå bygge- og
anlægsvirksomhed i lokalområdet, udøve anden erhvervsmæssig virksomhed,
samt at foretage udlodning af foreningens formue, til almenvelgørende eller på
anden måde almennyttige formål, til gavn for lokalområdet. Foreningen har godt
30 medlemmer, og dens vedtægter kan ses på bl.a. Gyrstinge.dk. Alle i
lokalområdet kan blive medlem af Byg og Bo.
Byg og Bo har de sidste 5-6 år brugt megen energi og kapital på at fastholde en
dagligvarebutik i Gyrstinge. Og meget har været prøvet, gennem tiden. Først
overtog SuperBrugsen Tølløse den gamle LokalBrugs (senere Dagli Brugs) i
Gyrstinge, men denne konstruktion var ikke økonomisk holdbar. Efterfølgende
har to private købmænd måtte give op og til sidst overtog en nydannet, og ikke
mindst meget ambitiøs og energisk andelsforening, forretningen i 2013. Men
denne model måtte desværre også opgives, til trods for, en utrolig indsats fra
frivillige og engagerede beboere, som arbejdede energisk og i mange timer.
Bestyrelsen i Byg og Bo har derefter arbejdet med forskellige alternativer, der
kunne fastholde et dagligvareudsalg i Gyrstinge, men ingen af alternativerne har
kunnet gennemføres.
Byg og Bo skal på den kommende generalforsamling bl.a. diskutere foreningens
fremtidige virke, nu da butiksdelen ikke længere er et aktiv. Foreningen har en
rimelig egenkapital, og denne skal selvfølgelig udnyttes så godt som muligt til
gavn for alle i Gyrstinge og Ørslevvester. Derfor opfordres alle medlemmer til
at møde op til generalforsamlingen i marts, (dato lægges op på gyrstinge.dk) og
den nuværende bestyrelse imødeser alle konstruktive forslag og debatemner,
som kan komme vores lokale samfund, til gavn og glæde.
Gyrstinge/Ørslevvester… det er her vi bygger og bor.

Søren Langkjær-Larsen, Formand for Byg og Bo
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 GIF skriver
Så er der gået endnu et år i Gyrstinge IF, og vi kan se tilbage på et år med
masser af aktiviteter og en medlemsfremgang på 15%. Vi har i det forgangne år
holdt sodavandsdiskoteker for 0. - 6. klasserne med et stort fremmøde. Den
sidste „diskofest“ på denne side af sommerferien løber af stablen d. 2. februar.
I 2017 har vi også stået for Gyrstinge Byfest, hvor der både blev cyklet og
spillet gadefodbold. Der blev i alt lavet sponsorater for 9550,- kr. og vi vil
derfor gerne takke alle de private og erhvervsmæssige sponsorer, som har valgt
at støtte op omkring denne dag, samt alle børn og voksne som deltog hele
dagen.

Vi har også haft et bold & burgerarrangement, hvor der blev kigget fodbold,
Danmark – Irland, og vi håber at gentage det til sommer under EM i Rusland.

Lige før juleferien afsluttede vi et badmintonforløb for 4. klasserne på Kildeskolen
i samarbejde med Ringsted Kommune og DGI, for at sætte badminton på
skoleskemaet. Vi havde en masse glade børn og har også efterfølgende fået
nye ansigter på vores begynderhold, som synes at badminton er en god og
spændende sport. I vores badmintonafdeling er vi pt. 11 børn på vores
begynderhold. Vores træner Lene, kunne dog godt tænke sig nogle flere piger,
så ligger der en badmintonspiller gemt i dig, og vil du være en del af et
pigefællesskab, så mød op onsdage kl. 17-18. Netop som dette bliver skrevet
er holdet ude at spille deres andet turneringstævne, og de klarer sig så godt.

Vi har netop her i det nye år afholdt vores første foreningsdag. På foreningsdagen
havde vi allieret os med en udviklingskonsulent fra DGI, som skulle være med
til at hjælpe og sætte fokus på de visioner vi har i Gyrstinge IF. (Læs gerne om
vores visioner på gyrstingeif.dk) På foreningsdagen havde vi sørget for at både
børn og voksne var beskæftiget. Børnene fik lov til at prøve alle vores aktiviteter,
gymnastik, badminton og fodbold, mens forældrene hjalp bestyrelsen med at
omsætte vores visioner til virkelighed, og kom med gode input til nye aktiviteter.
Under frokosten afholdt vi vores årlige generalforsamling, hvor regnskab og
budget blev fremlagt og godkendt.
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 GIF skriver - fortsat
For at vi kan fortsætte udviklingen af Gyrstinge IF til fordel for både for børn og
voksne, har vi brug for din hjælp. Dette kunne være til at stå i bod/bar til
diskofesten, Sankt Hansfesten, hjælpe med borddækningen til Oktoberfesten,
hjælpe med at kridte fodboldbanerne op eller lave PR. Så hvis du kunne tænke
dig at hjælpe os, få et godt netværk med andre lokale kræfter, sammenhold og
nye bekendtskaber, så kontakt vores formand.

I det kommende år har det nyligt nedsatte festudvalg, valgt at holde en
Oktoberfest, og de er allerede i fuld gang med planlægningen. Sæt derfor
allerede kryds i kalenderen lørdag den 6. oktober. Vi regner med, at vi i
den næste udgave af Bøgebladet har meget mere nyt om Oktoberfesten, og
hvordan du kan købe billet til festen. Udover Oktoberfesten, er de også i gang
med at planlægge sodavandsdiskoteket, som vil vende tilbage til efteråret.

Vi har også lige her før jul, startet indendørs Oldboys fodbold op, og vi har
allerede fået de første 10 glade spillere med, men der er stadig plads til flere
skulle jeg sige. Så har du lyst til at komme ud at røre dig, være med i et fantastisk
fællesskab, hvor vi gerne vil vinde, men især sætter pris på det hyggelige før
under og efter træningen, så kom hver mandag kl. 20:00 – 22:00.

Hvis du har lyst til at være med i fællesskabet, så kom og prøv et af vores
mange hold, og synes du der mangler noget, så skriv til os. Vi glæder os til at se
dig.

Lars Overholdt
Formand GIF



27Bøgebladet februar 2018

Ringsted private skovbørnehave skriver

I skovbørnehaven er der hen over vinteren fokus på krop og bevægelse samt
sprog.

Rygsvømmerne har arbejdet med hele kroppen, kroppens anatomi, sanserne
og hver morgensamling starter vi med forskellig teori og opgaver. Vi har
nærstuderet et skelet, talt om fordøjelsen og
madens vej igennem kroppen. Derudover har
vi talt om sund og usund mad og endda
udfordret de modige skovbørn med noget så
spændende og moderne mad som ristede
melorme - og til de ekstra seje var det også
muligt at smage dem helt levende.

De små vandlopper udforsker temaerne via overskriften fugle. Her arbejder vi
kreativt og udfordrer koncentration, fordybelse og finmotorik - der en masse at
øve sig på, når man er et 3-4 årigt skovbarn. Vi arbejder fx med flamingokugler,
pap og ikke mindst får vi også lavet lidt ekstra godt til fuglene her i den kolde
tid.
En tur i skoven giver også plads til fordybelse og de ti mindste vandlopper på
omkring 3 år, formåede at stå musestille i hele 12 minutter for at se på en kranbil
flytte kæmpestore træstammer. Der gemmer sig bestemt mange og store
oplevelser rundt omkring i St. Bøgeskov.

Begge stuer nyder alle disse oplevelser og udfordringer. Der fældes en masse i
St. Bøgeskov, og det giver mange skønne legemuligheder og udfordringer for
motorikken i store grenbunker. Der kan bygges huler, laves vipper og en masse
andet sjov. Hvor er vi heldige at have så stor en legeplads lige på den anden
side af hegnet.
Det hjælper også alle, både børn og voksne, til at holde varmen i denne tid,
hvor vi, trods lidt ekstra kulde, stadig er en masse ude i „vores“ dejlige skov.
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Dagmarbryggeriet
øl med historie ... og 5 familier

Lej et fadølsanlæg
 til din næste fest

Nørregade 20, Baghuset,
Ringsted

Åbent hver lørdag kl. 11-14
Tlf: 4117 5566

Dagmarbryggeriet.dk

Nyrup Installation A/S
v/Aut. el-installatør Peter Nielsen
Intelligente instal., telefonanlæg,

hvidevarer, ventilation
El-installationer og service

tlf. 5780 3094
Bygaden 10 – Nyrup

pn@nyrup-installation.dk
www.nyrup-installation.dk

Bil 2048 2694 Fax 5780 3055

Lydanlæg udlejes
Henv. til Lokalrådet

lokalraadet@gyrstinge.dk

New Hair
v/ Mette Andersen

Blødebjergvej 11 - Gyrstinge
tlf. 5767 2322
(onsdag lukket)

Hjerterum
Privat dagpleje

v/ Lene Christoffersen
St. Bøgeskovvej 3,4100 Ringsted

tlf. 2899 2729
e-mail: info@hjerterum.eu

www.hjerterum.eu

Gyrstinge VVS A/S
Bakkegårdsvej 63

4100 Ringsted
Tlf.:5784 5323

 
 

Sorø afd. VVS & Blik
Østergade 6, 4180 Sorø

Tlf.:5783 5757
Besøg vores hjemmesider - vi har

det du søger. 
gyrstingevvs.dk 
bioeksperten.dk
pillefyrservice.dk
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Bakkegården
Økologiske bær & grøntsager

Bakkegårdsvej 52
Gyrstinge

4100 Ringsted
Tlf.: 2127 7952

www.bakkegarden.dk

Krogagergård
Produktion og salg af økologisk
okse- og svinekød, grøntsager

og meget andet.
Ørnekildevej 22 - Ørslevvester

4173 Fjenneslev
tlf. 5780 9457 – 4054 0457

www.krogagergard.dk

Tømrer Thomsen
Fjenneslev

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde

Bakkegårdsvej 26 - Ørslevvester
4173 Fjenneslev
tlf. 2190 6871

 E-mail: tomrerthomsen@gmail.com
www.tomrerthomsen.dk

Den Frie Dagpleje
v/ Carina Langkjær Larsen

- Et privat alternativ til det
 kommunale dagtilbud.

Gårdstofte 54
4100 Ringsted

2063 5803
www.denfriedagpleje.dk   

E-mail:  denfriedagpleje@gmail.com

Gyrstinge/Ørslevvester
Lokalråd

udlejer telt (6x8 m)
og en stor rund grill

til private arrangementer.
Kontakt:

Kenn Vium tlf. 3042 5458

Peberdalsgaard BISON
Salg af  Bisonkød, et sundt og

mørt kvalitetsprodukt.
Gyrstingevej 88, 4100 Ringsted.

Tlf. 4073 5313 for bestilling og mere
info.

www.peberdalsgaard.dk
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Landsbyhuset
Vandrerhjem, fitness, festsal, sportshal,

mødelokale

Gyrstinge Bygade 36
4100 Ringsted

se kontaktoplysninger på
www.landsbyhuset-gyrstinge.dk
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Lokalrådet for Gyrstinge/Ørslevvester
formand Jess Friis,
Gyrstinge Bygade 5-7
24 63 59 35, lokalraadet@gyrstinge.dk

Menighedsrådet
formand Else Hansen,
Gyrstinge Præstemark 41, Ringsted
5784 5212,

Kildeskolen, www.kilde-skolen.dk
leder Dorte Andersen,
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7260, kildeskolen@ringsted.dk
Kildeskolens bestyrelse
formand Peter Flensted
Kildeskolens SFO og børnehave,
pæd. leder, Anne Gitte Petersen
Gyrstinge Bygade 34, Ringsted
5762 7261, agj@ringsted.dk

Ringsted Kommunale Dagpleje
ringsteddagpleje.dagtilbud.ringsted.dk
leder Lone Dissing, 5762 8121

Ringsted Private Skovbørnehave
leder Hanne P. Weber,
Store Bøgeskovvej 30 B, Ringsted
3810 5040, hpw@ringstedskovborn.dk

Landsbyhuset, landsbyhuset-gyrstinge.dk
formand Jens Andersen,
Gyrstingevej 101, Ringsted
5784 5526, jahu1@privat.dk

Tirsdagsklubben
ved Hilde Andersen,
Borgvej 7, Sorø
2091 4596,hilde.pico.andersen@gmail.com

Gyrstinge Hjemmeside, www.gyrstinge.dk
webansvarlig Steen Mortensen,
Gyrstingevej 41, Ringsted
3195 0693, webmaster@gyrstinge.dk

Kilden til fitness, Landsbyhuset,
www.kildentilfitness.dk
formand Lone Sanggaard,
Gyrstinge Bygade 44, Ringsted
5784 5453, kilden@tilfitness.dk

Idrætsforeningen
www.gyrstingeif.dk
formand Lars Overholdt,
Høtoften 12, Ringsted
6063 4191, lars@gyrstingeif.dk

Byg og Bo
formand Søren Langkjær-Larsen,
Gårdstofte 54, Ringsted
2082 3003, sl@langkjaerlarsen.dk

Vandværket
formand Ole Olsen,
Nordbjergvej 32, Ringsted
2047 4429, gyrstinge.vand@gmail.com

Velkommen!
Er du ny beboer i Gyrstinge eller Ørslevvester? I så fald vil vi i redaktionen byde dig rigtig
hjertelig velkommen til vores sogn. Sognet dækker over ca. 320 husstande omgivet af
smuk natur, sø og skov. Derudover råder vi over et Landsbyhus, en skole med tilhørende
SFO og børnehaveafsnit, en skovbørnehave, dagpleje og desuden en række aktive råd
og foreninger, der alle i et eller andet omfang er med til at tilbyde sociale aktiviteter for
store og små i løbet af året. På denne side finder du navne og adresser på de mange
formænd og –kvinder, som du altid kan kontakte for at høre nærmere om netop deres
forening. Ellers er det muligt at følge med enten i nærværende blad, på vores hjemmeside
www.gyrstinge.dk - eller måske du bare kan spørge naboen. Under alle omstændigheder
– velkommen til!                                                                         Bøgebladets redaktion



32

Kalender
Januar
30. Tirs.klub.: Status og banko
31. Skolebestyrelsesmøde, Kildeskolen

Februar
Bøgebladet udkommer

02. Sodavandsdiskotek, arr. GIF, Landsbyhuset
04. Skovløb og -gang, St. Bøgeskov, kl. 9.00, hver søndag
06. Tirs.klub.: Kortspil

„Gå mig glad“, St. Bøgeskov, kl. 15.00, hver tirsdag. 
Lokalrådsmøde, præstegården, kl. 19.30

07. Spiseklub for enlige
10. Yoga event, arr. Kilden til fitness, Landsbyhuset, kl. 9.45
11. Fastelavnsgudstjeneste, Gyrstinge kirke, kl. 14.00

Efterfølgende tøndeslagning i Kildeskolens gymnastiksal
13. Tirs.klub.: Foredrag, Ena og Arne Hansen „Frelsens Hær„
15. Strikkecafé, præstegården, kl. 14.00, hver anden torsdag
20. Tirs-klub.: Kortspil
21. Generalforsamling, Gyrstinge Ørslevvester Lokalhistorisk Forening
27. Tirs.klub.: Foredrag, Hanne Jørgensen, Dianalund„Paris m. Team Rynkeby„

Marts
01. Sangaften, Gyrstinge præstegård, kl. 19.00
06. Tirs.klub.: Kortspil

Generalforsamling, Gyrstinge Vandværk, Landsbyhuset, kl. 19.30
Lokalrådsmøde, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30

13. Tirs.klub.: Sæsonafslutning / forårsfest
14. Fællesmøde, skolebestyrelsen og lokale foreninger
15. Beboermøde, arr. Lokalrådet, Gyrstinge præstegård, kl. 19.30
20. Tirs.klub.: Kortspil
22. Forårskoncert, Kildeskolen
26.-02.04 Kildekolen, SFO og børnehave holder påskeferie

April
Bøgebladet udkommer

Husk at kigge her i fælleskalenderen, inden du planlægger dit næste møde eller
arrangement. Se evt. også kalender på www.landsbyhuset-gyrstinge.dk og Gyrstinge.dk.


